„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - Program kultúra národnostných menšín“

Obec Imeľ a Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozývajú na

10.00 Beh priateľstva detí MŠ a žiakov ZŠ (občerstvenie pre všetkých účastníkov behu) /Školská ulica/.
09.00 Výstava drobnochovateľov /Námestie Jozefa Blaskovicsa/.
09:30 Futbalový turnaj Minicup (TJ Imeľ, TJ Dvory nad Žitavou, FC Veľký Kýr)
10.00 Súťaž vo varení kohútieho perkeltu /Námestie Jozefa Blaskovicsa/.
12:30 Priateľský futbalový zápas žiakov: TJ Imeľ - FC Veľký Kýr.
13.00 Atrakcie pre deti (nafukovací hrad, trampolíny, kreatívne maľovanie, maľovanie na tvár, kolotoče) /Námestie
Jozefa Blaskovicsa/.
13.30 Futbalový turnaj Seniorcup (TJ Imeľ, TJ Družstevník Dvory nad Žitavou, Nemesszalóki ESE).
15.00 Jazdenie a vozenie na koni pre deti /Námestie J. Blaskovicsa/.
15.00 Výstava zbraní, výstroje a uniforiem z 2. svetovej vojny /Námestie Jozefa Blaskovicsa/.
16.00 Prezentácia tradičného miestneho odevu a ponuka tradičných jedál /Námestie Jozefa Blaskovicsa/.
17.00 Priateľský futbalový zápas dospelých: TJ Imeľ - Soltvadkerti TE.
17.00 Kultúrny program na Námestí Jozefa Blaskovicsa:

pri príležitosti 25. výročia jeho
úmrtia,
 program
,
 spevácky zbor
z Iže,
 folklórna skupina
z Martoviec,
 tanečný zbor
z miestneho Klubu dôchodcov,
 hudobná skupina
z Héregu.
 miestna citarová skupina
,
 miestny spevácky zbor
,
 folklórna skupina
zo Zsámbéku,
 privítanie a ocenenie hráčov
za výbornú sezónu a reprezentovanie našej obce,
 hudobná skupina
z Vojvodiny,
 dedinská zábava - do tanca hrá
.
08.00 Slávnostná svätá omša v maďarskom jazyku v rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa.
09.30 Slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku v rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa.
11.00 Slávnostná bohoslužba v maďarskom jazyku v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi.
13.00 Hody, atrakcie pre deti /Nám. J. Blaskovicsa/.
O stravu a občerstvenie sa postarajú: Poľovnícke združenie Imeľ, Kynologický klub Imeľ,
Imeľské žienky a členovia SMK.
Ponuka jedál: hovädzí guláš, srnčí guláš, guláš z diviaka, pečená klobása, cigánska pečienka,
zemiakové placky a palacinky.
Nápoje: pivo, víno a nealko nápoje.

SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME A PRAJEME DOBRÚ ZÁBAVU!
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Imely Község és képviselő-testülete meghívja Önöket az

10.00 Óvodások és diákok Barátság futóversenye (minden résztvevőnek biztosított a frissítő) /Iskola utca/.
09.00 Kisállattenyésztők kiállítása /Blaskovics József tér/.
09:30 Minicup labdarúgó torna (TJ Imeľ, TJ Dvory nad Žitavou, FC Veľký Kýr).
10.00 Kakaspörkölt főzőverseny /Blaskovics József tér/.
12:30 Barátságos labdarúgó mérkőzés - diákok: TJ Imeľ - FC Veľký Kýr.
13.00 Gyermekatrakciók (ugrálóvár, trambulinok, kreatív festés, arcfestés, körhinták) /Blaskovics József tér/.
13.30 Seniorcup labdarúgó torna (TJ Imeľ, TJ Družstevník Dvory nad Žitavou, Nemesszalóki ESE).
15.00 Lovaglás gyermekeknek /Blaskovics József tér/.
15.00 Második világháborús fegyverek, felszerelés és egyenruha kiállítás /Blaskovics József tér/.
16.00 Hagyományos népviseleti ruhák bemutatása és hagyományos ételek kínálata /Blaskovics József tér/.
17.00 Barátságos labdarúgó mérkőzés - felnőttek: TJ Imeľ - Soltvadkerti TE.
17.00 Kultúrműsor a Blaskovics József téren:

, halálának 25. évfordulója alkalmából,
 imelyi
műsora,

énekcsoport Izsáról,

folklórcsoport Martosról,

, helyi Nyugdíjas Klub tánccsoportja,

fúvózenekar Héregről,
 helyi
citera zenekar,
 helyi
vegyeskórus,

folklórcsoport Zsámbékról,

fogadása, játékosok díjazása a nagyszerű évadért és községünk képviseletéért,

zenekar Vajdaságból,
 falusi mulatság
zenei kíséretével.
08.00 Ünnepi szentmise magyar nyelven a Keresztelő Szent János római katolikus teplomban.
09.30 Ünnepi szentmise szlovák nyelven a Keresztelő Szent János római katolikus teplomban.
11.00 Ünnepi istentisztelet magyar nyelven a Református templomban.
13.00 Búcsú, gyermekatrakciók /Blaskovics József tér/.
Az ételekről és italokról gondoskodnak: Vadászok Alapszervezete Imely, Kinológiai Klub
Imely, imelyi háziasszonyok és az MKP tagjai.
Ételkínálat: marhagulyás, őzgulyás, vaddisznó gulyás, sültkolbász, cigánypecsenye,
terezúr és palacsinta.
Italok: sör, bor és üdítőitalok.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVANUNK!

